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Verksamhetsberättelse 2017 för UMS 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning.  

Ordf.   Hans Bergström  
Kassör   Ulrika Johansson  
Ledamot   Joakim Israelsson  
Ledamot   Gunnar Järvholm  
Ledamot   Kenneth Grahn  
Suppleant   Laila Fjällström 
Suppleant  Edward Riedl 

Miljösamordnare  Bengt Hallberg  
Revisor   Christer Bergström      
Revisor ledamot.  Roger Bergström  
Valberedning.  Marianne Nordmark & Anders Nordin   

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7  protokollförda sammanträden  inkl. web. resp.  
telefonmöten samt ett antal arbetsdagar i Simphamn under våren och sommaren.  

Media   

UMS-nytt har utkommit 1 gång under 2017, Årgång 36.  

UMS hemsida  
Vid ett styrelsemöte valdes Bengt Hallberg  till Webmaster med Hans Bergström som Ansvarig 
utgivare. UMS har blivit aktiv i ”Facebook” .  
Klubben har varit aktiv i den debatt i media som förekommit och gällt Umeås tillgänglighet för 
båtlivet. Det gäller bl.a. gästbryggor i Umeå. Media reportage från våra aktiviteter har man också 
kunnat läsa.  

Medlemmar                                                                              

UMS har 188 betalande medlemmar  + 72 familjemedlemmar -  varav 41 
medlemmar som har styrpulpetbåt   
Klubben har 7 stödmedlemmar och 5 hedersmedlemmar. 

Ekonomi 

Medlemsavgiften är 500: -/år & medlem.   
Mindre båtar (styrpulpetbåtar och liknande) betalar en medlemsavgift på 300 kr/år  
Nyckelkort för inpassering till klubbstugan är avgiften 200: -/år och 91 medl. har 
betalt 18.200:- för dessa. 50  medl. har betalt årskort  
El. för bryggplats  22.500:-. Sommargäster har betalat 10817:- . 
Hamnavgift inkl el 1;a dygn 200:- sedan 150:-/dygn. Dagbåt 50:-/dag. (1300W/6A) 
Övrig ekonomisk information behandlas på särskild bilaga.  UMS har god ekonomi. 
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Simphamn 

 Ett antal förbättringsåtgärder / renoveringar för Simphamnsanläggningen har gjorts.  
- vid vårrustning av anläggningen på Simphamn deltog 17 medlemmar                                                     
- Ett planerat fönsterbyte är skjutet på till våren 2018 

                                      

Ströms Marina som ägs av UMS  (SMEF)  
 
Hans Bergström har valts till ordförande i marinan och har tillsammans med Melker Eriksson 
reorganiserat administrationen.  
SMEF har haft  5 arbetsträffar under våren  samt,  vintring av Ström på hösten. 
Arbetsträffarna har haft bra uppslutning och inriktat sig på att renovera & rikta upp 
Sjöboden byta panel och måla, laga taket m.m. Styrelsemöten har varit 3 st samt årsmöte.   
Pålningsarbetet har slutföras senhösten 2017. Kommun är inte intresserad av att ge bidrag 
till föreningen. Ett nytt arendeavtal mellan Ström och UMS är framtaget. Hans B har skänkt 
en fyr och ett ankare till Ström samt div verktyg mm. 
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Verksamhetsplan 2017 

Den beslutade verksamhetsplanens 8 punkter har till större delen genomförts. 
   
-     Utprickningskommittéer 
UMS har köpt  tjänster från flera aktörer för utprickning av farleder, bland 
från Sjöfartsverket & Sjöräddningen. UMS har också egna utprickningskommittéer, 
dock måste man röja alla enslinjer som klubben ha ansvar för   

 -     UMS-nytt 
Ny aktör har tagit över UMS nytt (Nittio 5 Noll 9 Marknadskommunikation AB) och kommittén 
jobbar vidare med klubbtidningen. 

-     Norra bryggan  
Bryggan har renoverats och kompletterats med nya Elstolpar. 
 
-      Klubbstugan   
Normalt underhåll på klubbstugan har utförts. Fönster kommer att bytas ut på samtliga ställen, UMS 
har bokat en entreprenör som ska genomföra fönsterbytet i klubblokalen. 
 
-      Ströms utveckling.  
UMS har tagit ett större ansvar för att utveckla Ströms Marina samt att UMS har en 
styrelserepresentant i SMEF styrelse och att SMEF har en representant i UMS 
styrelse. I Ström pågår ett reparationsarbete av större omfattning för att rädda 
befintlig  sjöbod. Stenkistan har av Miljö & hälsoskyddsnämnden i Umeå kommun fått tillstånd får 
pålning. Skogsägarna har tagit ned skog på område för att kunna ha till stockar för pålningen av 
stenkistan. Pålningsarbetet är slutfört. 
      
-      UMS hemsida bör utvecklas.   
Hemsidan har fortsatt utvecklas positivt under 2017. Den har blivit  mobil-anpassad. 
Vi har nu en webbmaster som jobbar med UMS hemsida, Bengt Hallberg och 
styrelsen som ansvarar så att hemsidan skall vara uppdaterad. 
     
-      UMS program genomfördes lyckosamt.  
Förslagen på program fanns på UMS hemsida våren 2017.  Se även nedan 

UMS har undersökt om att få en bättre leverantör av 4G med en router och    
kanske en repiter för att förlänga signalen på bryggorna i Simphamn. 
UMS medlemmar har fått en medlemsdekal att sätta på båten för 2017 

-      Nya riktlinjer som stöd för UMS verksamhet har utvecklats 

Motion till UMS Årsmöte 2017  
En motion som föreslår en toalettflotte placerad i Simphamn med kombinerade septik/flyttankar 
avslogs 
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UMS Programverksamhet .  

* Vårrustning  av simphamn genomfördes i maj av ett gäng båtägare som sjösatt tidigt.                      
UMS bjöd på lunch 

* Midsommarfirande ägde rum som vanligt på Simpis och samlade ca 30 båtar med besättning. 
Traditionell midsommarstång gjordes och avslutades med tårtbakning för de små.  
Därefter samlades alla till en knytis där grillarna fick göra rätt för sig.  
 
* Besöket från VMK (Vasa motorbåtsklubb) (30/6—2/7) blev i huvudsak en lyckad aktivitet.              
Ca 30 finska båtar mötte upp under fredagen till Kvarken fisk i Rovågern. UMS bjöd på en 
välkomstdrink och efter en viss väntan så kunde restaurangen servera fisksoppan som Vasaborna också 
blev bjudna på. En måltid som våra gäster och även vi själva inte var nöjda med. På lördagen åkte 
gästerna och några av våra egna medlemmar konvoj till Simpis där bastu och andra aktiviteter 
genomfördes. På kvällens middag erhöll UMS en gåva från VMK och vår ordförande Hans delade ut 
de traditionella Kvarkencertifikaten.  
Under söndagen hade vi ingen gemensam aktivitet så flera båtar/besättningar besökte centrum /IKEA. 

* ”Rockin Simpis”  15 juli, blev också den en lyckad aktivitet om än några grannar anmärkte på 
ljudnivån.  
Ca 50 båtägare och icke båtägare deltog. Ett planerat samarbete med vattenscooterklubben blev inte 
av. 

*  Trubadurafton med räkfrossa  21 juli samlade ca 50 personer. Trubadur  Magnus Lindholm 
framförde på ett uppskattat sätt härliga sommarhits. 

Surströmmingsfesten den 17  augusti blev välbesökt. Ungefär 50 personer hade anmält  
sig och kunde njuta av årets goda strömming . Trevlig underhållning förgyllde kvällen.  

* Stugsista den 26 augusti samlade som vanligt många båtar som tidigare. En aktivitet som är trevlig 
och uppskattad av både båtfolket och stugägarna.  UMS bjöd på kaffe och kaka till dem som åkte hela 
vägen till Simphamn  
  
* Vintring av Klubbstugan den 16 september där ett 15 tal medlemmar deltog. UMS bjöd på fika 
m.m. 
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SBU eget administrativa program för klubbar, BAS-M, BAS-K  
 
SBU har fortsatt att utveckla hemsidan med nya funktioner och BAS-M & K är uppdaterat.  
Webmaster är Bengt Hallberg med klubbens ordförande Hans Bergström som Ansvarig utgivare. 

Holmön. Lanthandeln  

UMS är delägare i Lanthandeln med 2 andelar f ör att stödja butikens fortlevnad.  

          
Övrigt 

Årets sommarväder kunde varit bättre, men båtlivet har trots det varit positivt med många besök i 
Simphamn . Vi kan också glädjas åt att fler utländska gäster besökt vår hemmahamn inte minst i 
samband med VBK:s besök hos oss  
För säkerheten till sjös måste enslinjer och prickar/bojar kontinuerligt ses över och enslinjer måste 
ständigt röjas.  
-  Rapport från Miljösamordnaren lämnas separat.  
-  ev. rapporter från utprickningskommittéerna lämnas i samband med årsmötet 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar och sponsorer som på olika sätt hjälpt till att utveckla klubben / 
UMS nytt och dess verksamhet.  

Styrelsen  

Hans Bergström       Ulrika Johansson      Joakim Israelsson    Kenneth Grahn       Gunnar Järvholm  
 
 
                                      Laila Fjällström                                 Edward Riedl                      

   !  
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